
gemeente 
Haarlemmermeer 

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Cluster 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

Onderwerp 

Gebiedsmanagement 
Jos Bontekoe 
023-5676952 

14.071710\gm 
Geen 
Overlast door fietsen in centrum gebied Nieuw-Vennep 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 95 50 

Verzenddatum 

2 8 HAART ZOH 

Geachte heer, mevrouw. 

Op donderdag 16 januari jl. is tijdens het vragenuur door de fractie Eén Haarlemmermeer 
een vraag gesteld over overlast van fietsen die de doorgang belemmeren bij de opritten naar 
het Winkelcentrum De Symfonie aan de zijde van de Venneperhof en de Venneperstraat in 
Nieuw-Vennep. Daardoor worden gebruikers van rolstoelen, rollators en scootmobielen 
gehinderd bij het betreden van het winkelcentrum. 

Ik heb daarbij toegezegd u schriftelijk te informeren over hoe het college omgaat met deze 
situatie. De openbare ruimte in het centrum van Nieuw-Vennep is onlangs heringericht. 
Hierdoor is voor onder andere het fietsverkeer een nieuwe situatie ontstaan, ook ten aanzien 
van de plekken waar de fiets gestald kan en mag worden. Ervaring leert dat het enige tijd 
kost voor fietsers en voetgangers om volledig vertrouwd te raken met de nieuwe situatie. In 
overleg met de Belangenvereniging Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) zoeken we 
momenteel naar oplossingen die voor het winkelend publiek (waaronder de gebruikers van 
rolstoelen, rollators en scootmobielen) helder, uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Na de 
eventueel te nemen maatregelen zullen we de bewoners van het centrumgebied en de 
winkeliers in Nieuw-Vennep hierover informeren. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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